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 Närvarande  
 Lisbeth Lindmark  Ordförande 
 Bertil Berglund  Vise. ordf 
     Gunnel Jonsson  Kassör    

Björn Grahn  Sekreterare  
Lars-Erik Karlsson Registeransvarig  
Beda Lundström  Ledamot 
Ulla Grahn  ” 
Anita Eriksson  ” 
Birgitta Gleerup  ” 
Britt Lundkvist  Suppleant 

 Margit Karlsson   ” 

§ 18 Mötet öppnas  
 Ordförande Lisbeth Lindmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 Med orden # Så pigga och fräscha # SPF 

§ 19 Fastställning av dagordning 

 Dagordningen godkändes.  

§ 20 Val av justerare.  
 Lars-Erik Karlsson 

§ 21 Föregående protokoll  
 Anita Erikson läser och protokollet justeras 

§ 22 Rapporter  
 Ekonomi, Lite eftersläpning på ekonomiredovisning pga., frånvaro av kassör.  

 Julfesten 2018 på Havsbadet gav ett överskott på +2160 kr.  

 Nostalgisk jul 2018 på Långnäslogen gav ett överskott på +160kr.  

        

 Bilaga 1. Årsmötet ackumulerade ett underskott på -2235 kr. 

 14 mars träff med Piteåenergi Ulrika Jonsson angående Sponsring.  

  

 Medlemmar. 
 Medlemsantal 382st.   

 Kassören ska söka föreningsbidrag från kommun med underlag av 384 medlemmar.  

   SPF Norrbotten har tappat 130 medlemmar under året 2018. 

 Hortlax. 
 Medlemsmöte Storstrand den 21 mars  

 Enligt verksamhetsplan skulle medlemsmötet vara den 18 mars, men Lokalen var upptagen av annan brukare. 

 Mats Ekman, föredrag om bedrägerier mot äldre var upptagen. 

 Resegruppen  
 Ingen offert bara reseförslag, Andalusien? Kroatien? Bussresa till Värmland? från Annica Kelly Lind Tour. 

 Ambitionen är att erbjuda Häggen att delta.  

 En uppskattad och trevlig resa till Bjurå. Kottarna 40 resenärer a 500 kr räckte inte fult ut, 900kr tar Bertil från 

 Godisbörsen.   

 

 Kyrkmarknad. 
 Gunnel har anmält SPF deltagande i Kyrkmarknad. Platsen blir den gamla, som ideell förening och inte 

 momspliktig blir det ett lägre pris ca 770 – 740kr?  

 Det är tungt att ordna fram vinster till Marknaden. 2500 lotter a 5 kr, 200 vinster.  

  

 KPR 
 Gunnel Jonsson invald till KPR Region norr. Måndag 1 april första mötet,  

 

 Kulturrådet.  
 April. Föreläsning om Islam inställt,    

 Det blir istället del 2 av Katarina och Robert Ricken om Judendomen efter Påsk. Datum ej fastställt. 

 20 % på Tre rätters middag Ångbryggeriet. Häggen har avskrivit planerna på Ångbryggeriet pga. För höga priser 

 på tillkommande dryck. 

 Line Dance fullbokat ingen ledare. Margit berättar hur det fungerar, de är fyra grupper mixade nybörjare med 

 veteraner lär ut dansen genom att göra danssteg från början och övningen ger färdighet, de tar inte in några nya nu 

 för det är bara tre omgångar kvar av terminen.  
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 § 23 Verksamhetsplan 2019. 
 Verksamhetsplan.  Ändring medlemsmötet flyttas från 18 mars till 21 mars. Beslut att Lisbet gör en förfrågan om 

 bokning av vår och höst möten till Storstrand på torsdagar.    

   

 
§ 24 Ordningsfråga. 
 Lisbeth L, bokar möteslokal och förhandlar pris. Bokning av Skrivtolkarna är också på Lisbeths agenda

 För att få enhetliga annonser efter tidigare beslut skickar Bertil B in annonserna till tidningarna, texten till 

 annonserna formuleras av byagrupperna. Hortlaxgruppen skriver och skickar in annonserna själva. 

 Annonserna med stort format används till Medlemsmöten och mindre format används till andra aktiviteter.  

 

 Annonser till medlemsmöten ska inte innehålla priset. Eftermiddags kaffe och kaka utesluts. 

 Fördel att anmäla ett lägre antal ca 3 – 5 medlemmar. De som inte kommer på träffarna får föreningen betala 

 maten för. Anmäl rätt antal när deltagare avprickas på anmälnings lista. Storstrand önskemål att vi 

 meddelar preliminärt antalet 10 dagar före tillställningen. 

 

§ 25 Sammarbete Häggen  
 3 april Trivselkväll Norrmalmia, med Ronny Eriksson, Leo Holmberg. Häggen sköter annonseringen,  

 Medlemmar från Rönnen och Häggen fördelar arbetsuppgifter.  

   

§ 26 Ordförande har ordet 
 Kommunen har en prova på dag arrangemang där alla pensionärsförningar erbjuds att delta.   

 ”Ett friskare Liv”. 15 maj PiteEnergi arena.  Tid ca 10:00 – 16:00. 

 Projektet är under utveckling, annons kommer.  

 Alla Seniorer i kommunen är målgruppen. 

  

 Medlemsmöten.  Styrelsen bör bli mer omhändertagande av nya medlemmar, exempel, att styrelsen sitter 

 vid olika bord.  

 Viktigt för medlemmar. Aktiviteter och den Sociala biten. Options påverkan. Senior tidningen. 

  

 Smart Senior erbjuder flest och bäst rabatter till dig som är 55 år+. Alla som är 55 år eller äldre är 

 välkomna som medlemmar i Smart Senior. Medlemspriser.12 mån 199: -. 36mån 299: -10 år 899:  
 Förslag att i annonserna till medlemsmöten skriva # Alla seniorer  välkomna # 

  

§ 27 Övriga frågor  
 Om Kyrkmarknad redan behandlad under punkten Kyrkmarknad. 

    
§ 28 Nästa styrelsemöte  
  11 april 2019- 09:30 Furunäsvägen 102 D.  

 
§ 29 Mötet avslutas.  
 Lisbeth tackar deltagarna för visat intresse och avslutar mötet. 

  
Underskrift 
 
 
 
 
_____________   ______________ ____________________ 
Lisbet Lindmark Ordf.   Björn Grahn sekr. Anita Eriksson justerarte  


